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ADITIVO DE QUANTITATIVO

ADITIT O DE SUANTITÁTIVO PARA O CONTRATO N', 20190220, PREGÃO

PRESENCIÁL n' 030/201 g-PP

Solicitamos ADITIVO de valor do contrato n" 20190220 da empresa ADLOC

LOCAÇÃO E CONSTRIIÇÃO nnn'f-f de todos os itens do referido contrato em um

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para suprir a demanda de pavimentação

asfáltica, construção civil e serviços de drenagem da Secretaria Municipal de

Infraestrutura ate o termino do contrato.

Justificamos o pedido de aditivo em virtude da grande demanda de ruas que estão

sendo asfaltadas e recapeadas, como também a drenagem que ultrapassou a nossa meta

excedendo assim o nosso planejamento inicial. Apos o inicio da administração foi que

vinhemos perceber a dimensão e a precariedade das vias urbanas, e desta forma foi gasto

material além do planejado.

A secretaria tem diversas obras de drenagem e urbanização da Rodovia em andamento

que não podemos paralisar em virtude do período de chuvas em nossa região devendo

desta forma aproveitar até o final do contrato para concluirmos a meta de pavimentação

e drenagem estabelecida pela SEMINFRA. Ressaltando que o contrato em questâo finda
em 2l de maio de 2020.

Obedecendo o que rege a cláusula DECIMA QUINTA do contrato em questão, e

conforme disposto no Art. ó5, parágrafo II da Lei n" 8.666i93 e sendo do interesse da

secretana, justihca-se o pedido de aditivo conforme o percentual citado acima
abrangcndo todos os itens do contraÍo.
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MEMORANDO PARA CONCORDÃNCIA DE ADITIVO DE OUANTITATIVO

ÁSSUI{IO: COI{CORDÀNCIA DE ADITIVO DE QUANTITATIVO

l.Vimos,pormeiodeste,concordarumaditivoquantitativoe25YoaovalordoCONTRATon%0190220,Íirmado
entre a pREFETTURA MuNtctpii ;ÊrtüliÚàÀ; ;-;*p'.r, adidõ totrçÃo E coNSTRUçÃo EIRELI'

tendo em vista que o ,.r*o t.,i'l.ir-uàr.i.ã.t"., Zf àe.frlaio Oã ZOZO,e à interesse entre ambas às partes

ilililãàli;inégociaçoes de compra e venda através do mesmo'

2.AempresaADLocLocAÇÃoEcoNsTRUçÃoElRELl,aÍirmaqueconcordaplenamentecomoteordeste
memorando. Atenciosamente,

E, por ser expressão da verdade assino o presente recibo

eii gloq Nbc)

ADLOC LoclçÃo e cottSTRUçÃO EIRELI

CNPJ no í7.í32.3'ttU0001 -57

ITAITUBA, PARA 03 DE FEVEREIRO 2O2O

meN-ÍO

ADLOC LOCAÇÁO E CONSTRUÇÃO ElRELl, Rua Eça de Queiroz Lages de Mesquita' n" a58, $!nq Bela Vista CEP: 68180-ô10

iirrúú., rt",üú. - p"ra, q',rpl í" rz rsiãnúr+2, tnwição Estad-ual 15.390.314-7, lnscÍição Municipal: 008058135, Fone: (93)

991 78-6643 E-mail: adloc.clocacoes@gmail com
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